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Tisztelt Közgyűlés! 
 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt) 141. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján a korlátolt felelősségű társaság számviteli törvény szerinti 
beszámolójának jóváhagyása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Nógrádi 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 
Ügynökség) Nógrád Megye Önkormányzata 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága, a 
taggyűlési jogokat a közgyűlésünk gyakorolja. 

Az Ügynökség elkészítette a határozati javaslat mellékleteit képező mérleget és eredmény-
kimutatást tartalmazó 2013-as üzleti évről szóló beszámolót (1.,2. sz. melléklet), kiegészítő 
mellékletet (3. sz. melléklet) továbbá a közhasznúsági melléklet (4. sz. melléklet).  
 
A testület 2013. év folyamán több alkalommal is foglalkozott az Ügynökség tevékenységével, 
valamint az ezzel összefüggő gazdasági tényezőkkel. A legfontosabb feladat az volt, hogy a 
2012. évi 11.298 E Ft, valamint a 2011. évi 9.503 E Ft veszteség hatására bekövetkezett 
tőkevesztést rendezzük, továbbá a folyamatos gazdálkodás feltételeit biztosítsuk. Ezek 
érdekében a következő intézkedésekre került sor: 

- Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 
27.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése alapján az Ügynökséggel szemben 
fennálló 5.482 E Ft összegű pénzügyi követelésről lemondtunk, mely a gazdasági 
társaság rendkívüli bevételei között megjelent, ezáltal pozitív hatást gyakorolt az üzleti 
évre. 

- Éves szinten 22.778 E Ft támogatást adtunk át, biztosítva ezzel a folyamatos működés 
feltételeit. 

 
Az Ügynökség gazdálkodásának stabilitása érdekében az önkormányzati forrásbiztosításon túl 
az ügyvezető is számos költségcsökkentő intézkedést valósított meg. A 2013. évi üzleti terv 
elfogadását követően 3 fő munkavállaló vonatkozásában a munkaviszony megszüntetésre 
került, a felmentések júniusban záródtak le. Számos szolgáltatási költség is felülvizsgálatra 
került költségcsökkentés céljából.  
Ismert a testület előtt, hogy a 2014-2020-as uniós költségvetést megalapozó tervezői munkánk 
finanszírozását jelentősen megkönnyítette az Államreform Operatív Program (a továbbiakban: 
ÁROP) keretén belüli sikeres pályázatunk, mely pozitívan érintette az Ügynökség 
gazdálkodását is. A forrás fedezi az Ügynökséggel megkötött tervezői feladatokról szóló 
szerződést, ezzel biztosítottá vált 2013. novemberétől 2014. szeptemberéig 3 fő szakember 
foglalkoztatása. A szerződésből származó bevétel a 2014. évi üzleti évben fog jelentkezni. 
 
A 2013. évi mérlegből, valamint eredménykimutatásból a következőket emelem ki: 

- a mérleg szerinti eredmény 6.652 E Ft, melynek hatására a saját tőke meghaladja a 
jegyzett tőke összegét, 

- az értékesítés nettó árbevétele a tervszint alatt, míg az egyéb bevételek a tervezettet 
meghaladóan teljesültek. Az eltérések minimálisak, azonban azt mutatják, hogy a 
„kieső” vállalkozási bevételek önkormányzati forrásból kerültek kompenzálásra, 

- a kiadásokon belül a személyi jellegű ráfordítások közel 1 M Ft túlteljesítést mutatnak. 
 
A leírtak alapján hangsúlyozom, hogy az Ügynökség működésének eredményességére 
irányuló intézkedéseink sikeresek voltak, mely előrevetíti a 2014. év stabilitását is. Szükséges 
azonban azt is rögzíteni, hogy az ÁROP pályázat lehetőségei 2014. szeptember 30-ig 
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biztosítják a forrást, ezt követően amennyiben az önkormányzat központi költségvetési 
támogatása a jelenlegi szintről nem, vagy csak kis mértékben mozdul el pozitív irányba, 
ismételten napirendre kell tűzni a működési egyensúly biztosításának kérdéskörét. 
 
A beszámolót a Felügyelő Bizottság a postázást követően fogja megtárgyalni, véleményükről 
az elnöki jelentésben fogom tájékoztatni a közgyűlést. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat és mellékletei 
jóváhagyására.  
 
 
Salgótarján, 2014. április 10. 
 
 
 
          Becsó Zsolt 

 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadásáról 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító – e határozat 1.-4. sz. mellékletei 
szerint – megtárgyalta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyet a beterjesztett értékkel egyezően 9.908 E Ft mérleg 
főösszeggel és 6.652 E Ft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagy.  A 2013. üzleti évben 
keletkezett 6.652 E Ft adózott eredmény terhére osztalék nem kerül jóváhagyásra. 
A Közgyűlés utasítja a Kft. ügyvezetőjét a beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető 
 
 
 
 
Salgótarján, 2014. április 30. 
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